SIARAN PERS BERSAMA

Bekerja Sama dengan BAZNAS, ELNUSA Dirikan Hunian Tetap
untuk Korban Gempa di Sulawesi Tengah

Jakarta, 29 November 2018. PT ELNUSA Tbk (ELNUSA), perusahaan jasa energi terpercaya, lanjutkan
kepedulian sosial terhadap korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi
Tengah. Sebelumnya pada masa tanggap darurat, ELNUSA mendukung penuh upaya Pemerintah dan
Pertamina untuk pemulihan segera pendistribusian BBM melalui PT Elnusa Petrofin anak usahanya, serta
pengiriman bantuan logistik dan medis.
Pada masa pemulihan, ELNUSA mengirimkan relawan untuk pemulihan trauma serta penyediaan fasilitas air
bersih. Melanjutkan upaya pemulihan, selanjutnya ELNUSA membangun hunian tetap untuk korban gempa
bekerja sama dengan Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS). Seremonial penandatanganan perjanjian kerja
sama dilakukan hari ini, bertempat di Graha Elnusa, Jakarta Selatan.
Direktur Utama ELNUSA, Tolingul Anwar menyampaikan, "Atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara
kita di Palu, Sigi dan Donggala, ELNUSA sangat berempati. Berbagai langkah baik melalui Elnusa Group, maupun
Pertamina Group, kami upayakan untuk turut memberikan kontribusi agar masyarakat Sulawesi Tengah dapat
segera bangkit kembali. Kerja sama dengan BAZNAS merupakan upaya lanjutan ELNUSA untuk menyediakan
hunian tetap sehingga dapat meringankan kesulitan para korban”.
Pada program penyediaan hunian tetap ini, ELNUSA membangun sebanyak 16 hunian, dengan nilai donasi
sekitar Rp554 juta. Sebelumnya ELNUSA bekerja sama dengan PT Donggi Senoro LNG menyerah terimakan
sepuluh fasilitas air bersih kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, pada Selasa (27/11) lalu.
"Semoga upaya ini membantu meringankan saudara-saudara kita yang rumahnya telah hancur akibat gempa
bumi dan tsunami, di Sulawesi Tengah. Selain itu, kami berharap bahwa kontribusi ini dapat turut mendukung
rencana pemerintah untuk menyediakan hunian bagi para korban," lanjut Tolingul.
Sementara itu, Direktur Utama BAZNAS, Arifin Purwakananta menyambut baik rencana ELNUSA dalam
dukungan penyediaan hunian tetap ini,
"BAZNAS telah menjalin kerja sama dengan banyak perusahaan mitra dalam membantu meringankan beban
yang dialami oleh masyarakat yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kerja sama
sinergis ini diharapkan bisa terus berlanjut dan semakin banyak, sehingga bantuan yang disalurkan BAZNAS
bisa lebih merata," katanya.
ELNUSA dan BAZNAS memiliki visi yang sejalan dalam hal menentukan langkah tepat untuk pemulihan. Pada
masa tanggap darurat, BAZNAS telah mendirikan pos pelayanan di sepuluh titik yang tersebar di wilayah
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Sulawesi Tengah. Dari pos-pos tersebut terdapat layanan kesehatan, dapur umum, dan masjid darurat, serta
sebagai pusat pendistribusian logistik ke masyarakat yang terdampak.
"Sinergi program yang dilakukan BAZNAS dan ELNUSA ini diharapkan dapat segera membantu memulihkan
aktivitas masyarakat yang terhenti pasca terjadi gempa dan tsunami," lanjut Arifin.***

Sekilas PT Elnusa Tbk (ELNUSA)
ELNUSA adalah perusahaan jasa energi terkemuka yang memberikan total solution dengan kompetensi inti pada
geoscience & production services, energy distribution & logistic services, serta support services. Komposisi kepemilikan
saham Elnusa terdiri dari 41,1% oleh PT Pertamina (Persero), 14,9% oleh Dana Pensiun Pertamina dan sisanya dimiliki oleh
publik. Saat ini Elnusa melayani perusahaan migas nasional maupun internasional, antara lain Pertamina Group, BP,
ConocoPhilips dan klien lainnya.

Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS
didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 8/2001. Sesuai dengan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat,
BAZNAS berkewajiban menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.
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